Samarbejde mellem UngTårnby & UCT-Tårnby
_______________________________________________________________________________________________

TÅRNBY
KOMMUNE

ET FORLØB MED
PERSONLIGE, SOCIALE OG
FAGLIGE LØFT

Formål:
Det primære formål med forløbet er at identificere den enkelte elevs personlige og sociale
forudsætninger, barrierer og udviklingspotentialer i forhold til at indgå og agere i en såvel faglig som
social skolesammenhæng.
Endvidere er formålet: At eleven understøttes i at arbejde med at blive uddannelsesparat. At eleven
får nemmere ved at indgå og deltage aktivt i en skolehverdag. At eleven får mulighed for at udvikle og
bevidstgøre konstruktive og personlige læringsstrategier samt opnår øget selvindsigt og forståelse for
sammenhænge i de unges livsverden. At eleven bliver mere bevidst om, hvad der kan være med til at
fremkalde og fastholde motivation i en uddannelsessammenhænge. At mindske vægring i
skolesammenhæng.

Hvad gør vi:
For at identificere elevens personlige og sociale forudsætninger, barrierer og udviklingspotentialer i en
skolesammenhæng, har de første 4 uger af forløbet til hensigt at udfordre eleven i discipliner, som
ligger tæt op ad de typer af undervisningssituationer, som traditionelt findes i skolen. Her kan nævnes
individuelle arbejdsopgaver, gruppearbejde, projektarbejde, skriftlige- og mundtlige fremstillinger.
Samtidigt vil de unge blive trænet og undervist i forskellige metoder til selvmonitorering og
selvregulering af egne strategier. Erfaringer og den opnåede viden fra forløbets første 4 uger
overføres til arbejdet med den enkelte elev i de sidste 4 uger af forløbet. Her arbejder eleverne med
selv at finde frem til det, som fungerer og hvor deres udfordringer er. Eleverne øver sig i selv at skabe
motivation for at indgå i de skolesammenhæng, hvor de oplever udfordringer.
Endvidere vil forløbet medvirke til at skabe et overblik over den enkeltes særlige behov, udfordringer
og udviklingspotentialer, således at det bliver muligt at overlevere relevante opmærksomhedspunkter
til elevens stamskole.

Praktisk info:
Forløbet er for elever på 7. og 8. klassetrin. Der vil være et tæt samarbejde med forældre,
UU-vejledere og relevante fagpersoner fra de unges egen skole.
Der vil blive afviklet et forløb i efteråret og et i foråret. Det er ikke muligt at deltage i begge forløb.
Varighed: 40 skoledage. (8 uger)
Første forløb:
Opstart d. 28. oktober til d. 20. december.
Andet forløb:
Opstart d. 17. februar til d. 17. april.
Undervisningen vil som udgangspunkt foregå hos UngTårnby på Løjtegårdsvej 167.
Mødetid: 08:00-14:00
De onsdage hvor de unge normalt har valgfag, skal de møde op på normal vis til det. De øvrige
onsdage vil der blive lavet program for dem, varetaget af undervisere fra UngTårnby.
RUTE 2 er helhedsorienteret forløb. Vi har derfor et tæt samarbejde med flere af kommunens tilbud.
Bl.a. SSP-Tårnby og Klub-Tårnby. En medarbejder fra Klub-Tårnby deltager i forløbene. På den
måde sikrer vi også et fritidsperspektiv i forløbene, og eleven får samtidigt mulighed for at opsøge
støtte i kommunes ungecentre.

Visitationen:
Hvilke unge skal visiteres?
●
●

Elever, som har udfordringer som manglende motivation, lavt selvværd, lav selvtillid, og andet
der kan kategoriseres som “udsathed, medvirkende til lav uddannelsesparathed”.
Elever, hos hvem man ser et potentiale for at opnå/igangsætte en positiv udvikling i løbet af 8
uger.

Hvem indstiller?
Fagpersoner som har en bekymring for den unges muligheder og forudsætninger for at opnå
uddannelsesparathed.
Hvordan sker indstillingen?
Skolen kontakter sin lokale UU-vejleder. UU-vejlederen vil udlevere et indstillingsskema, som udfyldes
så nuanceret som muligt, gerne i samarbejde med relevante fagpersoner. Denne indstilling
videresendes til UngTårnby, hvor der visiteres ift. den unges udfordringer og mulige
gruppesammensætninger.

Kontaktinformationer:
For spørgsmål vedr. indstilling og visitation:

UU-vejledere
UCT Tårnby
Saltværksvej 2, 2. sal.
2770 Kastrup
Tlf: (+45) 32 52 52 74
mandag-onsdag kl.10-16
torsdag kl.10-17 og fredag kl.10-13
Mail: uu.uk@taarnby.dk
Hjemmeside: uutaarnby.dk

For spørgsmål vedr. forløbet:
Personalet
UngTårnby
Løjtegårdsvej 167
2770 Kastrup
Tel: (+45) 32 50 17 51
Mail: us.uk@taarnby.dk

